I.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Data, dzień

Wydarzenie

Uwagi/odpowiedzialny

3.09.2018 poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego:
Organizacja wg rozpiski na stronie www
9.00 Msza Św. Kolegiacie św. Anny

6.09.2018 czwartek

Szkolnie z tutoring/mentoring w pracy
nauczyciela
Zebrania z rodzicami
17.00 spotkanie Rodziców kl. III
gimnazjum z dyrektorem szkoły, a
następnie o 18.00 spotkanie z
wychowawcami
17.00 Zebrania Rodziców kl. II i I z
wychowawcami
18.00 spotkanie Rodziców kl. II z
dyrektorem szkoły
18.00 Zebranie Rad klasowych celem
wyboru Szkolnej Rady Rodziców
Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem
Wypełnienie deklaracji język. przez
uczniów i rodziców kl. III w celu
zgłoszenia ucznia na egzamin
Szkoła dla rodziców – zebranie
informacyjno-organizacyjne + pierwsze
zajęcia warsztatowe dla Rodziców, godz.
17.00
Rada pedagogiczna
Ślubowanie klas I
8.00 Msza Św. na Wawelu
10.15 uroczystości ślubowania w szkole

ks. Michał, p. Lewicka
dyrekcja, nauczyciele,
wystąpienie dyrektora
szkoły
Wydelegowani nauczyciele
12 osób
Harmonogram zebrań
na str wwwlo42
i w Librusie

11.09.2018 wtorek

18.09.2018 wtorek
21.09.2018 piątek

25.09. 2018 wtorek

2.10.2018 wtorek
12.10.2018 piątek

16.10.2018 wtorek

40 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły
na papieża

19.10.2018 piątek

Widowisko Dumy i Radości z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości

19-27.10.2018

Przyjazd młodzieży z Niemiec (wymiana)

23.10.2018 wtorek

Zebranie Rodziców kl. I,
Dla Rodziców kl. II i III gimnazjum
Dzień otwarty
Zebranie zespołu wychowawczego z
rodzicami i uczniami-obcokrajowcami
uczącymi się w XLII LO
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2018 środa

sala 2

Wicedyrektor,
wychowawcy kl. III
Psycholog

Dyrektor
Zaproszenie dla Uczniów,
Rodziców, Dziadków,
wicedyrektor, p. Prokop
Ks. Michał, p. Lewicka,
przygotowanie
wewnątrzszkolnego
konkursu nt. życia i
nauczania Karola WojtyłyJana Pawła II
Wychowawcy wszystkich
klas, wydelegowani
uczniowie z wszystkich
klas, program będzie na
stronie wwwlo42 i Librusie
p. Drabik

Wg harmonogramu w
Librusie, Nauczyciele
Wychowawcy zaproszą
rodziców i uczniów na
spotkanie
Nauczyciele w zespołach
opracowują próbne egz.
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gimnazjalne i maturalne,
badania wyników
nauczania
2.11.2018 piątek
9 i 12.11.2018 piątek,
poniedziałek

Dzień wolny od zajęć – Wszystkich
Świętych
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Szkolne obchody święta odzyskania
przez Polskę nieodległości w 1918 r.

13.11.2018 wtorek
27.11.2018 wtorek

Rada Pedagogiczna
Zebranie z rodzicami

13.12.2018 czwartek

37. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce

21.12.2018 piątek

5.02.2019 wtorek

Dzień Patrona Szkoły – Adama
Mickiewicza – 220 rocznica urodzin
poety
126 rocznica powstania szkoły przy
Studenckiej 13
9.00 Msza Święta w Kolegiacie św.
Anny.
od 10.30 uroczystości w szkole i
opłatki klasowe
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.00 Wspólne kolędowanie i opłatek
dla całej społeczności szkolnej:
uczniów, rodziców, nauczycieli i
pracowników szkoły, zaproszonych
gości
Wystawienie ocen śródrocznych
Ferie zimowe
Klasyfikacja śródroczna – rada
klasyfikacyjna
II BAL CHARYTATYWNY dla
Rodziców XLII LO
Zebrania z rodzicami

26.02.2019 wtorek
Marzec 6-8.03.2019
środa-piątek

Rada pedagogiczna
Rekolekcje wielkopostne w
Kolegiacie św. Anny

1.11.2018 czwartek

24-31.12. 2018
1.01.2019 wtorek
2.01.2019 środa
10.01.2019 czwartek

11.01.2019 piątek
14-27.01.2019
29.01.2019 wtorek
2.02.2019 sobota

p. Gmyrek, SU,
nauczyciele historii i j.
polskiego pod
kierownictwem p.
Sondeja
Dyrektor
Nauczyciele,
harmonogram w Librusie
SU, p. Zemla
Szkolne projekcje
filmowe nt. stanu
wojennego, spotkanie ze
świadkiem historii lub
wykład zaproszonego
gościa,
Harmonogram dnia wg
planu na stronie
wwwlo42 i w Librusie
Ks. Michał, p. Lewicka
Przygotowanie programu
artystycznego koła
teatralnego p. Sondej

p. Gmyrek z zespołem i
chórem, SU, teatr
szkolny na bis z Dnia
Patrona Szkoły

Dyrektor
Organizuje Rada
Rodziców
Wychowawcy,
harmonogram w Librusie
Dyrektor
ks. Dziedzic, p. Lewicka,
Harmonogram na stronie
www szkoły i Librusie
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8.03.2019 piątek

Międzynarodowy Dzień Kobiet w
naszej szkole

18.03.2019
poniedziałek
26.03.2019 wtorek

Wyjazd kl. III GIM do Częstochowy

9.04.2019 wtorek
10-12.04.2019 środa,
czwartek, piątek

Zebranie dyrektora z rodzicami kl. III
gimnazjum nt. egzaminów
Zebranie z rodzicami
Rada Pedagogiczna – odprawa przed
egzaminami gimnazjalnymi
Egzaminy gimnazjalne
Środa: część humanistyczna
Czwartek: część matematycznoprzyrodnicza
Piątek: język obcy nowożytny

15-17.04.2019
poniedziałek-środa
17.04.2019 środa

Jajeczka klasowe w ramach GW

18-23.04.2019
czwartek-wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2019 piątek

Szkolne obchody świąt majowych –
szkolne śpiewanie pieśni
patriotycznych
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Dzień wolny od zajęćMiędzynarodowe Święto Pracy
Dzień Flagi RP – dzień wolny od
zajęć dydaktycznych z puli
dyrektorskiej
Święto Konstytucji 3 Maja
Dzień otwarty szkoły – prezentacja
naszej szkoły

29-30.04.2019 pon-wt
1.05.2018 środa
2.05.2019 czwartek
3.05.2019 piątek
7.05.2019 wtorek
18.05.2019 sobota
21.05.2019 wtorek
28.05.2019 wtorek

II Festiwal Nauki i Projektów

Rada pedagogiczna
1) Zebrania z Rodzicami –
powiadomienie o przewidywanych
ocenach końcowych

SU, nauczycielepanowie: przygotowanie
+ program artystyczny –
p. Sondej
Wychowawcy kl. III, ks.
Michał i p. Lewicka
Dyrektor, wychowawcy,
harmonogram w Librusie
Dyrektor
Szczegółowe informacje
dot. organizacji
egzaminów na stronie:
www.cke.edu.pl.
W szkole informacje
będą podawane na
stronie www szkoły i w
Librusie
Klasy I LO i II LO nie
przychodzą do szkoły w
tych dniach
Wychowawcy
Nauczyciele,
koordynator p.
Sobocińska
Program w Librusie
Nauczyciele Wielki
Czwartek 18.04.
odpracowują podczas
dnia otwartego w sobotę
18.05
SU, p. Gmyrek, p. Piróg,
p. Zemla, p. Włodarczyk

Wszyscy nauczyciele,
SU
p. Bodzioch-Bryła
Dyrektor
Organizacja wg
harmonogramu w
Librusie
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31.05.2019 piątek
4.06.2019 wtorek
Maj – czerwiec 2018
ogólnoszkolne
tygodniowe wyjazdy
(dokładne terminy
zostaną podane
później)

Maj-czerwiec 2019

11.06.2019 wtorek
Maj-czerwiec 2019
Do 14.06.2019 piątek

15.06.2019 sobota
17.06.2019
poniedziałek

18.06.2019 wtorek

2) Spotkanie dyrektora i doradcy
zawodowego z rodzicami kl. III nt.
naboru do szkół ponadpodstawowych
Dzień dziecka
30 rocznica wolnych wyborów –
początku III RP
Wyjazdy:
1. „Kresy – śladami A. Mickiewicza”
(Litwa, Białoruś) – udział w programie
z dofinansowaniem z Urzędu Miasta
Krakowa;
2. „Poznajemy europejskie stolice
część II”: Praga – Berlin (w programie
też Drezno, Szwajcaria Saksońska,
Poczdam).
Wymiana młodzieży XLII LO ze
szkołą z Frankfurtu nad Menem
Wymiana młodzieży lub wyjazd
językowy na Wyspy Brytyjskie
Wymiana młodzieży lub wyjazd
językowy do Hiszpanii
Wymiana młodzieży lub wyjazd
językowy do Francji
(wyjazdy do Hiszpanii, Francji i Wlk.
Brytanii jeśli będzie odpowiednia
liczba chętnych uczniów i sprawy
formalne dot. wyjazdów zostaną
spełnione)
Ustalenie ostatecznych ocen
końcoworocznych
Wyjazd kl. III do Oświęcimia

SU
Historycy, zaproszony
gość, SU
1. p. Sondej

2. p. Matoga

p. Drabik
p. Kogut, p. Ślęzak
p. Gieras
p. Merynda

Na 7 dni przed
klasyfikacją
Wychowawcy klas III,
koordynator wyjazdu p.
Janiszewska
1) Egzaminy klasyfikacyjne
1) Wicedyrektor
2) Zdanie kluczyków do szafek,
2) Wychowawcy
oddanie książek do biblioteki
Komers klas III
Organizują Rodzice
Dzień sportu,
Nauczyciele WF, hala
Rywalizacja między klasami, mecz Wisły
Kraków,
ul.
piłki
siatkowej
uczniowie
vs Reymonta
22,
nauczyciele
koordynatorzy p. Prokop
i p. Olszewska
1) Dzień języków – gry, zabawy,
Nauczyciele językowcy
quizy, filmy
pod kierownictwem p.
Brzezińskiego i p. Gieras
z wyj. p. Pławeckiej
Wychowawcy
przygotowują
sprawozdania na Radę
Pedagogiczną
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18.06.2019 wtorek
19.06.2019 środa

Rada klasyfikacyjna
Pożegnanie klas III:
prezentacja osiągnięć uczniów,
wystawienie sztuki w ramach koła
teatralnego, występ szkolnego chóru i
zespołu muzycznego
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS III

20.06.2019 czwartek
21.06.2019 piątek

Dzień wolny od zajęć- Boże Ciało
Zakończenie zajęć dydaktycznowychowawczych, występ szkolnego
chóru i zespołu muzycznego
prezentacja osiągnięć uczniów
Ferie letnie
Egzaminy poprawkowe

22.06-31.08.2019
26-28.08.2019
poniedziałek-środa

Dyrektor
1) p. Stasińska, p.
Lewicka, p. Piróg,
Sondej, p. Gmyrek,
2) dyrektor, nauczyciele,
SU, pomoc Rodziców w
organizacji mile
widziana,
3) Harmonogram dnia w
Librusie

Harmonogram dnia w
Librusie

Harmonogram
egzaminów w Librusie

Organizujemy także wyjazdy w sezonie zimowym w weekendy na narty z naszymi
nauczycielami/instruktorami oraz wyjazdy turystyczne i rajdy w ramach Szkolnego Koła
PTTK
W listopadzie odbędą się wewnątrzszkolne konkursy historyczno-polonistyczne związane z
100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę (przygotuje zespół historyków i
polonistów)
Badania wyników nauczania, próbne egzaminy gimnazjalne i próbna matura, terminarz
będzie podany w oddzielnym harmonogramie, dostępnym na stronie www.lo42krakow.pl
Od listopada kwartalnie odbywać się będą:
1) Wykłady Mistrzowskie – kultura, media, literatura – zaproszeni goście, koordynator pani
dr B. Bodzioch-Bryła
2) Koło historiozoficzne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości –
spotkania cykliczne uczniów z przedstawicielami instytucji naukowych i kultury –
koordynator pan dr Paweł Cząstka
3) Szkoła dla RODZICÓW I UCZNIÓW – comiesięczne spotkania warsztatowe, koordynator
pani psycholog B. Matkowska-Święs
4) kwartalne WYKLADY DLA RODZICÓW I WARSZTATY DLA UCZNIÓW prowadzone
przez specjalistów, koordynator pani psycholog Beata Matkowska-Święs
4) BIOLOGICZNY OBÓZ NAUKOWY, dla klas z rozszerzoną biologią: klasa 2b – ostatni
tydzień kwietnia, klasy 1d i 1e po klasyfikacji w czerwcu, koordynator pani dr Beata
Sobocińska
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5) WYJAZD ogólnoszkolny: ASYŻ-PERUGGIA-RZYM, organizator ks. Michał i pani
Monika Mazurkiewicz (druga połowa maja)
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